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UPSC – IAS. IPS, IRS., and TNPSC GROUP - I, II, IIA and VI
and SSC, BANK and RRB Exams.
New Batches Started - Admission going on
(ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH)
MARCH 2022 CURRENT AFFAIRS
1. Indian Ocean Naval Symposium (IONS) Maritime Exercise 2022 (IMEX-22) was
conducted in the Arabian Sea and at Goa.
இந் தியப் பபருங் கடல் கடற் படட சிம் பபோசியம் (IONS) கடல் சோர் பயிற் சி 2022
(IMEX-22 ) அரபிக் கடல் மற் றும் தகோவோவில் நடே்ேப் பட்டது.

2. The Konkan Railway Corporation has finished electrification of its entire 741-kilometer
route that stretches from Roha, Maharashtra to Thokur, Karnataka.
பகோங் கன் இரயில் தவ கோர்ப்பபரஷன் அேன் முழு 741 கிபலோமீட்டர் போடைடயயும்
முழுவதுமோக மின்மயமோக்கியுள் ளது, இது மகோரோஷ்டிரோவின் தரோஹோவிலிருந் து
கர்நோடகோவின் தேோக்கூர் வரர நீ ண்டுள் ளது

3. A border agreement was signed between Assam and Meghalaya on 29th March 2022.
2022 மோர்ச் 29 அன் று அஸ்ஸோம் மற் றும் பமகோலயோ இரடதய எல் டல ஒப் பந் ைம்
ரகயயழுே்ேோனது .

4. The 5th BIMSTEC Summit was held on 30th March 2022 in Sri Lanka in a hybrid mode.
5 வது BIMSTEC உச்சி மோநோடு 2022 மோர்ச் 30 அன் று இலங் டகயில் கலப் பு முரறயில்
நரடயபற் றது

5. Reserve Bank of India’s wholly-owned subsidiary Bharatiya Reserve Bank Note Mudran
Private Limited (BRBNMPL) has set up an Ink Manufacturing Unit named “Varnika” at
Mysuru, Karnataka.
யசோந்ேமோன
பிடரபவட்

துரண
லிமிபடட்

நிறுவனமோன

போரதிய

(பிஆர்பிஎன்எம் பிஎல் )

ரிசர்வ்

வங் கி

கர்நோடகோவின்

பநோட்

முை்ரன்

டமசூருவில் "

வர்னிகோ " என் ற ரம உற் பே்தி அலகு ஒன் ரற அரமே்துள் ளது

6. A book titled “Indian Agriculture towards 2030: Pathways for Enhancing Farmers’
Income, Nutritional Security and Sustainable Food and Farm Systems,” was released
by Narendra Singh Tomar, Union Minister of Agriculture and Farmers’ Welfare at an event
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that was organized by NITI Aayog and the United Nations’ Food and Agriculture Organization
(FAO).
ஆதயோக் மற் றும் ஐக்கிய நோடுகளின் உணவு மற் றும் விவசோய அரமப் பு (FAO)
ஏற் போடு யசய் ே நிகழ் வில்

, “2030 ஆம்

ஆண்டிற் கோன இந் திய விவசோயம் :

விவசோயிகளின் வருமோனம் , ஊட்டச்சை்து போதுகோப் பு மற் றும் நிடலயோன உணவு
மற் றும்

பண்டண அடமப் புகடள பமம் படுை்துவைற் கோன போடைகள் ” என் ற

புே்ேகே்ரே மே்திய தவளோண்ரம மற் றும் விவசோயிகள் நலே்துரற அரமச்சர்
நபரந் திர சிங் பைோமர் யவளியிட்டோர்..

7. Gilbert F. Houngbo has recently been elected as the International Labour Organization’s
11th Director-General. He is the former Prime Minister of Togo.
Gilbert F. Houngbo சமீபே்தில் சர்வபைச பைோழிலோளர் அடமப் பின் 11வது இயக் குநர்
பெனரலோக பைர்ந்பைடுக்கப் பட்டுள் ளோர். இவர் படோபகோவின் முன்னோள் பிரைமர்
ஆவோர் .

8. The Stockholm Water Prize 2022 has been awarded by the Stockholm International Water
Institute (SIWI) to Professor Wilfried Brutsaert for his innovative work in evaluating
environmental evaporation.
சுற் றுச்சூழல்
ஸ்டோக்ப

ஆவியோேல்

மதிப் பீட்டில்

ேனது

புதுரமயோன

பணிக்கோக

ோம் நீ ர் பரிசு 2022 ஸ்டோக்தஹோம் இன் டர்தநஷனல் வோட்டர் இன் ஸ்டிடியூட்

(SIWI) மூலம் பபரோசிரியர் வில் பிடரடு புரூட்பஸர்ட்க்கு வழங் கப் பட்டது.

9. P V Sindhu won the Swiss Open 2022 defeating Busanan Ongbamrungphan of Thailand
in the finals of the Swiss Open Super 300 badminton tournament held in Basel,
Switzerland.
பிவி

சிந் து

2022

சுவிஸ்

ஓபன்

இறுதிச்சுற் றில்

ைோய் லோந் தின்

புசோனன்

ஓங் போம் ருங் படன தேோற் கடிே்து யவன் றோர். சுவிட்சர்லோந் தின் போபசல் நகரில்
சுவிஸ் சூப் பர் 300 பபட்மிண்டன் ஓபன் பபோட்டி நரடயபற் றது.

10. The Indian Naval Ship (INS) Valsura has been awarded the prestigious President’s Colour
by President Ram Nath Kovind.
இந்திய கடற் படடக் கப் பலோன (ஐஎன்எஸ்) வல் சுரோவுக் கு குடியரசுை் ைடலவர்
ரோம் நோே் தகோவிந் ே் அவர்களோல் மதிப் புமிக்க குடியரசுை் ைடலவரின் வண்ணம்
வழங் கப் பட்டது.

11. The Reserve Bank Innovation Hub (RBIH) has been inaugurated by Shaktikanta Das,
Governor of the Reserve Bank of India (RBI) in Bengaluru.
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வங் கியின்

கண்டுபிடிப் பு டமயை்டை (RBIH) பபங் களூருவில் இந் திய ரிசர்வ்

வங் கியின் (RBI) கவர்னர் சக்திகோந் ை ைோஸ் திறந்து ரவே்ேோர் .

12. Asia’s largest Tulip Garden is located in Srinagar. This garden houses more than a million
tulips. This garden has been a major global tourist attraction in Kashmir.
ஆசியோவின் மிகப் பபரிய துலிப் பைோட்டம் ஸ்ரீநகரில் உள் ளது . இந்ே தேோட்டே்தில்
ஒரு மில் லியனுக்கும் அதிகமோன டூலிப் மலர்கள் உள் ளன. இந்ே தேோட்டம் கோஷ்மீரில்
உள் ள முக்கிய உலக சுற் றுலோே்ேலமோக இருந் து வருகிறது

13. Leaked papers have revealed the drafting of a security deal of China with the Solomon
Islands. This move has triggered an alarm in the neighbouring country of Australia along with
its other Western allies.
சோலமன் தீவுகளுடன் சீனோவின் போதுகோப் பு ஒப் பந்ேம் வரரவு யசய் யப் பட்டரே
கசிந்ே ஆவணங் கள் யவளிப் படுே்தியுள் ளன . இந்ே நடவடிக்ரக அண்ரட நோடோன
ஆஸ்திதரலியோவில்

அேன்

மற் ற

தமற் கே்திய

நட்பு

நோடுகளுடன்

ஒரு

எச்சரிக்ரகரயே் தூண்டியுள் ளது.

14. The winner of the Abel Prize 2022 is Dennis Parnell Sullivan, an American
mathematician. This award also includes prize money which amounts to 7 Million NOK
(Norwegian Krone).
2022 ஆம் ஆண்டு ஏபபல் பரிடச பவன்றவர் படன்னிஸ் போர்பனல் சுல் லிவன், ஒரு
அபமரிக்க கணிைவியலோளர் ஆவோர். இந் ே விருது 7 மில் லியன் NOK (தநோர்தவ
குதரோன் ) பரிசுே் யேோரகரயயும் உள் ளடக்கியது .

15. On 22nd March 2022, a joint exercise between the Indian Army’s Agnibaaz Division and
the Maharashtra Police named Exercise Suraksha Kavach 2 was organized at Lullanagar,
Pune.
22 மோர்ச் 2022 அன் று, இந் திய இரோணுவை்தின் அக் னிபோஸ் பிரிவு மற் றும்
மகோரோஷ்டிரோ கோவல் துடறயின் கூட்டுப் பயிற் சிக்கு சுரக்ஷோ கவோச் 2 என்று
பபயரிடப் பட்டது. புதனவில் உள் ள லுல் லோநகரில் ஏற் போடு யசய் யப் பட்டது

16. EX- DUSTLIK’s is a joint training exercise that is conducted between the armies of India
and Uzbekistan.
EX-DUSTLIK's என்பது இந் தியோ மற் றும்

உஸ்பபகிஸ்ைோன் ரோணுவங் களுக் கு

இடடபய நடை்ைப் படும் கூட்டுப் பயிற் சியோகும்

17. From 24th March to 27th March 2022, WINGS INDIA 2022 is being organized by the Ministry
of Civil Aviation (MOCA) and FICCI at Begumpet Airport, Hyderabad.
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மோர்ச் 24 முேல் மோர்ச் 27, 2022 வரர, விங் ஸ் இந் தியோ 2022 ஐ சிவில் விமோன
தபோக்குவரே்து

அரமச்சகம்

(MOCA)

மற் றும்

FICCI

ஆகியடவ

ட

ைரோபோை்

பபகம் பபட் விமோன நிடலயை்தில் ஏற் போடு பசய் துள் ளது

18. The name of the new cyclone that is forming on the Bay of Bengal has been named ‘Asani’.
The cyclone seems to be carrying thunderstorms for the eastern coast of India which includes
West Bengal, Odisha, etc.
வங் கக்

கடலில்

சூட்டப் பட்டுள் ளது.

உருவோகும்
பமற் கு

புதிய

வங் கம் ,

புயலுக்கு

ஒடிசோ

‘அசோனி’

உள் ளிட்ட

என் று

இந்தியோவின்

யபயர்
கிழக்குக்

கரரதயோரப் பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மரழ யபய் ே.

19. On 22nd March, World Water Day is observed annually.
மோர்ச் 22ஆம் தேதி உலக ைண்ணீர் தினம் அனுசரிக்கப் படுகிறது.

20. The military exercise ‘Cold Response 2022’ has been organized by the North Atlantic
Treaty Organization (NATO) in Norway starting from 14th March till 1st April 2022. This
exercise is held biennially in Norway and NATO Allies and partner nations take part.
'பகோல் ட் பரஸ்போன்ஸ் 2022' என் ற இரோணுவப் பயிற் சியோனது நோர்தவயில் மோர்ச் 14
ஆம் தேதி யேோடங் கி ஏப் ரல் 1 ஆம் தேதி வரர நோர்தவயில் வடக்கு அட்லோண்டிக்
ஒப் பந்ே

அரமப் போல்

நோர்பவயில்

இரண்டு

(தநட்தடோ)

ஏற் போடு

ஆண்டுகளுக் கு

யசய் யப் பட்டுள் ளது. இந்ேப்

ஒருமுடற

நடை்ைப் படுகிறது

பயிற் சி
மற் றும்

பநட்படோ நட்பு நோடுகள் மற் றும் கூட்டோளி நோடுகள் பங் தகற் கின் றன.

21. The Indian Army and the Seychelles Defence Forces (SDF) are holding the 9th Joint
Military Exercise LAMITIYE-2022 at the Seychelles Defence Academy (SDA) in Seychelles
from March 22 to March 31, 2022.
இந் திய ரோணுவம் மற் றும் சீபஷல் ஸ் போதுகோப் புப் படடகள் (SDF) இரணந் து 9வது
கூட்டு இரோணுவப் பயிற் சியோன LAMITIYE-2022 ஐ சீபஷல் ஸில் உள் ள Seychelles Defense
Academy (SDA) இல் மோர்ச் 22 முேல் மோர்ச் 31, 2022 வரர நடே்துகின் றன.

22. Zoji La is the name of a high mountain pass that is located in the Himalayas in the Union
Territory of Ladakh.
லடோக்

யூனியன்

பிரபைசை்தில்

இமயமரலயில்

அரமந் துள் ள

உயரமோன

மரலப் போரேயின் யபயர் பசோஜி லோ .

23. The Kh-47M2 Kinzhal is a Russian hypersonic aero-ballistic air-to-surface missile with
nuclear capability. It has a range of more than 2,000 kilometres.
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Kh-47M2 Kinzhal என்பது அணுசக்தி திறன் யகோண்ட ஒரு ரஷ்ய ரஹப் பர்தசோனிக்
ஏதரோ-போலிஸ்டிக் கோற் றில்

இருந் து பமற் பரப் பு ஏவுகடண ஆகும் . இது 2,000

கிதலோமீட்டருக்கும் அதிகமோன வரம் ரபக் யகோண்டுள் ளது

24. Nagaland became India’s first State Assembly to implement the National e-Vidhan
Application (NeVA) programme to become paperless.
நோகோலோந் து தேசிய இ - விைோன் அப் ளிபகஷன் ( NeVA ) திட்டை்டை கோகிேமற் றேோக
மோற் றுவேற் கோன இந் தியோவின் முைல் மோநில சட்டமன்றமோக மோறியது

25. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) published the “Trends in
International Arms Transfers, 2021” report. Global scenario In 2017-21, India, Saudi Arabia,
Egypt, Australia, & China were the five largest arms importers. U.S., Russia, France,
China, & Germany were the five biggest arms exporters.
ஸ்டோக்தஹோம் சர்வதேச அரமதி ஆரோய் ச்சி நிறுவனம் (SIPRI) "சர்வதேச ஆயுே
பரிமோற் றங் களின்

தபோக்குகள் , 2021" அறிக்ரகரய யவளியிட்டது. உலகளோவிய

சூழ் நிரல 2017-21ல் , இந் தியோ, சவுதி அபரபியோ, எகிப் து, ஆஸ்திபரலியோ மற் றும்
சீனோ ஆகிய நோடுகள் ஐந் து பபரிய ஆயுை இறக் குமதியோளர்களோக இருந் ைன.
அபமரிக்கோ, ரஷ்யோ, பிரோன்ஸ், சீனோ மற் றும் பெர்மனி ஆகிய ஐந் து பபரிய
ஆயுை ஏற் றுமதியோளர்கள் .

26. Telangana is the first state in the country to record its crop diversification patterns in the
form of an index.
முைல் மோநிலமோக பைலுங் கோனோ ேனது பயிர் பல் வடகப் படுை்ைல் முரறகரள
குறியீட்டு வடிவில் பதிவு யசய் துள் ளது.

27. For the first time, India’s equity market reached the world’s fifth position in terms of market
capitalization. India’s rank At present India is ranked 5th, after the U.S., China, Japan, and
Hong Kong.
முேன் முரறயோக,

இந் தியோவின்

பங் குச்

சந் டை

சந் ரே

மூலேனே்தின்

அடிப் பரடயில் உலகின் ஐந் ைோவது இடை்டை அரடந்ேது . இந்தியோவின் ேரவரிரச
ேற் தபோது அபமரிக்கோ, சீனோ, ெப் போன் மற் றும்

ோங் கோங் டகை் பைோடர்ந்து

இந் தியோ 5வது இடை்தில் உள் ளது .

28. Debasish Panda has been appointed as the new chairperson of the Insurance Regulatory
and Development Authority of India (IRDAI) for a three-year term.
இந் தியக் கோப் பீட்டு ஒழுங் குமுடற மற் றும் பமம் போட்டு ஆடணயை்தின் (IRDAI)
புதிய

ைடலவரோக

பைபோசிஷ்

போண்டோ

மூன்றோண்டு

கோலை்திற் கு

நியமிக்கப் பட்டுள் ளோர்
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29. The first indigenous drug to treat COVID-19 named Vincov-19 is expected to be made
available to the public soon. CSIR-Centre for Cellular & Molecular Biology (CCMB), VINS
Bioproducts, and the University of Hyderabad (UoH) has collaborated to create the drug
‘Vincov-19.’
எனப் யபயரிடப் பட்ட பகோவிட் -19 சிகிச்ரசக்கோன முைல்

உள் நோட்டு மருந் து

விரரவில் யபோதுமக்களுக்குக் கிரடக்கும் என எதிர்போர்க்கப் படுகிறது. CSIR-Centre
for Cellular & Molecular Biology (CCMB), VINS Bioproducts, மற் றும் ட

ைரோபோை்

பல் கடலக்கழகம்

மருந்ரே

(

UoH

)

ஆகியரவ

இரணந் து

'வின் தகோவ் -19'

உருவோக்கியுள் ளன.

30. Katalin Novák, a close ally of Prime Minister Viktor Orban, has been elected as Hungary’s
first female president by the Hungarian parliament.
கடலின் பிரைம மந் திரி விக் டர் ஓர்பனின் யநருங் கிய கூட்டோளியோன பநோவோக் ,
ங் பகரியின்

முைல்

பபண்

அதிபரோக

ங் பகரி

நோடோளுமன்றை்ைோல்

தேர்ந்யேடுக்கப் பட்டுள் ளோர்.

31. March 10th International Day of Women Judges is observed.
மோர்ச் 10 சர்வபைச பபண் நீ திபதிகள் தினம் அனுசரிக்கப் படுகிறது.

32. The first ‘Gati Shakti’ cargo terminal of Indian Railways’ was inaugurated in the Eastern
Railway’s Asansol division.
முைலோவது

_

கிழக்கு

ரயில் பவயின்

அசன்பசோல்

பகோட்டை்தில்

இந் திய

ரயில் பவயின் 'கதி சக்தி' சரக்கு முரனயம் ' திறக்கப் பட்டது.

33. On 9th March 2022, the Union Cabinet, chaired by PM Modi approved the establishment of
the World Health Organization Global Centre for Traditional Medicine (WHO GCTM) in
Gujarat.
தமோடி ேரலரமயிலோன மே்திய அரமச்சரரவ குெரோை்தில்

உலக

சுகோைோர

அடமப் பின் போரம் பரிய மருை்துவை்திற் கோன உலகளோவிய டமயை்டை (WHO
GCTM) நிறுவ ஒப் புேல் அளிே்ேது.

34. A military satellite, Noor-2, has been launched into orbit at an altitude of 500 kilometres or
311 miles from the earth by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
ஈரோனின் இஸ்லோமிய புரட்சிகர கோவலர் படடயோல்

(IRGC) ஒரு இரோணுவ

யசயற் ரகக்தகோள் , நூர்-2, பூமியில் இருந்து 500 கிதலோமீட்டர் அல் லது 311 ரமல்
உயரே்தில் சுற் றுப் போரேயில் யசலுே்ேப் பட்டது
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35. A floating solar project at Thoothukudi in Tamil Nadu has been set up by leading fertilizer
manufacturer Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd (SPIC) at an estimated cost
of Rs 150.4 crore.
ேமிழ் நோட்டில் தூை்துக் குடியில் மிேக்கும் சூரிய ஒளி திட்டம் ஒன்று முன்னணி உர
உற் பை்தி

நிறுவனமோன

கோர்ப்பபரஷன்

லிமிபடட்

சைர்ன்
(SPIC)

பபட்பரோபகமிக் கல்
மூலம்

ரூ

.150.4

இண்டஸ்ட்ரஸ
ீ ்

தகோடி

மதிப் பீட்டில்

அரமக்கப் பட்டுள் ளது.

36. Commemorating the International Women’s Day 2022 on 8th March 2022, India’s first 100
percent women-owned industrial park was opened in Hyderabad, Telangana.
2022 ஆம் ஆண்டு மோர்ச ் 8 ஆம் பைதி சர்வபைச மகளிர் தினை்டை நிரனவுகூரும்
வரகயில் , இந்தியோவின் முேல் 100 சேவீே யபண்களுக்கு யசோந்ேமோன யேோழில் துரற
பூங் கோ பைலுங் கோனோவின் ட

ைரோபோை்தில் திறக்கப் பட்டது.

37. PARAM Ganga is the ‘Made in India’ Petascale supercomputer installed at IIT Roorkee
under National Supercomputing Mission (NSM).
கங் கோ என் பது தேசிய சூப் பர் கம் ப் யூட்டிங் மிஷனின் (NSM) கீழ் ஐஐடி ரூர்க்கியில்
நிறுவப் பட்ட 'இந் தியோவில் ையோரிக் கப் பட்ட' பபட்டோஸ்பகல் சூப் பர் கம் ப் யூட்டர்
ஆகும் .

38. The military practice Balikatan 2022 was launched by the US and the Philippine military.
போலிகோை்ைோன் 2022 என் ற இரோணுவ நரடமுரறயோனது அபமரிக்கோ மற் றும்
பிலிப் டபன்ஸ் இரோணுவை்ைோல் யேோடங் கப் பட்டது

39. An innovative measure for sustainable development is a road entirely made of steel waste
built in Surat, Gujarat.
நிடலயோன வளர்சசி
் க்கோன ஒரு புதுரமயோன நடவடிக்ரக குஜரோே்தின் சூரை்தில்
கட்டப் பட்ட முழுக்க முழுக்க எஃகு கழிவுகளோல் ஆன சோரல ஆகும் .

40. Gujarat topped Niti Aayog's Export Preparedness Index 2021, followed by Maharashtra
and Karnataka in second and third places.
குெரோை் முைலிடம் பிடிை்ைது நிதி ஆபயோக் கின் ஏற் றுமதி ையோர்நிடலக் குறியீடு
2021, அரேே் யேோடர்ந்து மகோரோஷ்டிரோ மற் றும் கர்நோடகோ இரண்டோவது மற் றும்
மூன் றோவது இடங் களில் உள் ளன .

41. Lieutenant General Vinod G. Khandare (retired) has been appointed as Adviser within the
Ministry of Defence.
யலப் டினன் ட் யஜனரல் விபனோை் ஜி. கந் ைோபர (ஓய் வு பபற் றவர்) போதுகோப் பு
அடமச்சகை்தின் ஆபலோசகரோக நியமிக்கப் பட்டுள் ளோர்.
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42. Kerala is likely to become the country's first state to implement carbon-neutral farming
practices.
கோர்பன்-நடுநிடல

விவசோய

முடறகடள

அமல் படுை்தும்

நோட்டின்

முைல்

மோநிலமோக பகரளோ மோறும் .

43. The geographical Indication tag has been awarded to the Narasingapettai Nagaswaram
under the musical instruments of class 15.
புவியியல்

அடடயோளம்

15

ஆம்

வகுப் பின்

இடசக்கருவிகளின்

கீழ்

நரசிங் கப் பபட்டட நோகஸ்வரம் வழங் கப் பட்டது

44. The 9th edition of the Joint Military Exercise 'LAMITIYE-2022' between the Indian Army and
the Seychelles Defence Forces (SDF) took place at the Seychelles Defence Academy from
March 22 to 31, 2022.
இந் திய

இரோணுவம்

மற் றும்

சீபஷல் ஸ்

போதுகோப் புப்

படடகளுக் கு

(SDF)

இரடயிலோன கூட்டு இரோணுவப் பயிற் சியின் 9வது பதிப் பு 'LAMITIYE-2022' மோர்ச் 22
முேல் 31, 2022 வரர சீயஷல் ஸ் போதுகோப் பு அகோடமியில் நரடயபற் றது.

45. World Water Day is well known globally on 22 March each year.
உலக ைண்ணீர் தினம் ஒவ் பவோரு ஆண்டும் மோர்ச ் 22 அன்று உலகம் முழுவதும்
அறியப் படுகிறது.

46. In the UN World Happiness Report for 2022, India climbed to 136th place. In the UN World
Happiness Report for the year 2022, India climbed to 136th place out of a total of 146
countries.
ஆம் ஆண்டிற் கோன ஐநோ உலக மகிழ் ச்சி அறிக் டகயில் , இந் தியோ 136 வது
இடை்திற் கு முன்பனறியுள் ளது. 2022ஆம் ஆண்டுக்கோன ஐநோவின் உலக மகிழ் சசி
்
அறிக்ரகயில் ,

யமோே்ேம்

உள் ள

146

நோடுகளில்

இந்தியோ

136வது

இடே்திற் கு

முன் தனறியுள் ளது.

47. International Day of happiness is observed each year round the world on March 20.
சர்வபைச மகிழ் ச்சி தினம் ஒவ் யவோரு ஆண்டும் மோர்ச ் 20 அன்று உலகம் முழுவதும்
அனுசரிக்கப் படுகிறது.

48. The International Day of Forests (also called World Forestry Day) is widely known annually
on March 21.
சர்வபைச கோடுகளின் தினம் ( உலக வனவியல் தினம் என் றும் அரழக்கப் படுகிறது)
ஆண்டுதேோறும் மோர்ச ் 21 அன்று பரவலோக அறியப் படுகிறது.

49. Mumbai, Maharashtra announced its detailed framework to 'zero out carbon emissions by
2050' and has become the first South Asia to line such a target.
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மும் டப, மகோரோஷ்டிரோ ேனது விரிவோன கட்டரமப் ரப '2050க்குள் பூெ் ஜியமோக
கோர்பன் உமிழ் டவ பவளிபயற் றும் ' என்று அறிவிை்து, அே்ேரகய இலக்ரக
வரிரசப் படுே்தும் முேல் யேற் கோசியோவோக மோறியுள் ளது.

50. In India, the National Vaccination Day (also called National Immunisation Day (IMD)) is
observed on March 16.
இந்தியோவில் , பைசிய ைடுப் பூசி தினம் (பைசிய ேடுப் பூசி தினம் (IMD) என் றும்
அரழக்கப் படுகிறது ) மோர்ச ் 16 அன்று அனுசரிக்கப் படுகிறது.

51. Air India appointed the chairman of Tata Sons, N Chandrasekaran as its new chairman for
the second term of five years.
ஏர்

இந் தியோ,

டோடோ

சன்ஸ்

நிறுவனை்தின்

ைடலவர்

என்

சந் திரபசகரன்

ஐந்ேோண்டுகளுக்கு அேன் புதிய ேரலவரோக நியமிே்ேது.

52. International Day of Mathematics (IDM) is observed globally on 14 March each year.
சர்வபைச கணிை தினம் (IDM) ஒவ் யவோரு ஆண்டும் மோர்ச ் 14 அன்று உலகளவில்
அனுசரிக்கப் படுகிறது.

53. Apart from the effective COVID-19 vaccination drive, Odisha has the highest total
immunization coverage of 90 percent in the whole country.
பயனுள் ள தகோவிட்-19 ேடுப் பூசி இயக்கே்ரேே் ேவிர, ஒடிசோ நோட்டிதலதய 90 சேவீே
பநோய் ை்ைடுப் பு கவபரெ் அதிகமோக உள் ளது.

54. From 07 March to 10, the ninth edition of the Indian and Sri Lankan Navy bilateral maritime
exercise SLINEX (Sri Lanka–India Naval Exercise) is held at Visakhapatnam.
மோர்ச் 07 முேல் 10 வரர, இந் திய மற் றும் இலங் டக கடற் படட இருைரப் பு கடல் சோர்
பயிற் சியோன SLINEX (இலங் ரக-இந்திய கடற் பரட பயிற் சி) ஒன் பேோவது பதிப் பு
விசோகப் பட்டினே்தில் நரடயபறுகிறது.

55. Airports Authority of India has planned to build a Greenfield Airport in Hollonhi, Arunachal
Pradesh, at the expense of Rs.645 crore approximately.
இந்திய
ப

விமோன

நிரலய

ோபலோன்ஹியில்

ஆரணயம்

அருணோச்சல

பிரபைசை்தில்

உள் ள

கிரீன்ஃபீல் ட் விமோன நிடலயை்டை தேோரோயமோக ரூ.645

தகோடி யசலவில் கட்ட திட்டமிட்டுள் ளது.

56. The Government has appointed Madhabi Puri Buch as the new chairperson of market
regulator – Securities and Exchange Board of India. She is the first woman chairperson of
SEBI.
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பசக்யூரிட்டீஸ்

அண்ட்

எக் ஸ்பசஞ் ச்

பபோர்டு

ஆஃப்

இந் தியோ

மோர்க்பகட்

பரகுபலட்டரின் புதிய ைடலவர் -. Madhabi Puri Buch அரசு நியமிே்துள் ளது இவர்
யசபியின் முேல் யபண் ேரலவர் ஆவோர் .

57. RBI Governor Shaktikanta Das launched UPI for feature phones called UPI123Pay. He also
launched 24×7 helpline for digital payments named ‘DigiSaath’.
RBI கவர்னர் சக்திகோந் ை ைோஸ் UPI123Pay எனப் படும் ஃபீச்சர் தபோன் களுக்கோன UPI ஐ
அறிமுகப் படுே்தினோர். ' டிஜிசோை்' என் ற டிஜிட்டல் பணப் பரிமோற் றே்திற் கோக 24×7
யஹல் ப் ரலரனயும் அவர் யேோடங் கினோர்.

58. Swiss and its parent company, the Lufthansa Group, have partnered with synthetic fuel
group Synhelion to use its Solar Fuel. This will make Swiss the first airline in the world to
use “sun–to–liquid” fuel.
சுவிஸ் மற் றும் அேன் ேோய் நிறுவனமோன லுஃப் ைோன்சோ குழுமம் , அைன் சூரிய
எரிபபோருடளப் பயன்படுை்ை யசயற் ரக எரியபோருள் குழுவோன சின்ப

லியன்

உடன் கூட்டு பசர்ந்துள் ளது. இது "சூரியனிலிருந் து திரவ" எரிபபோருடளப்
பயன் படுே்தும் உலகின் முேல் விமோன நிறுவனமோக சுவிஸ் மோறும் .

59. India’s passport now ranks at 83rd position in the Henley Passport Index 2022.
ப

ன்லி

போஸ்பபோர்ட்

இன்படக் ஸ்

2022

இல்

இந் தியோவின்

போஸ்பபோர்ட்

இப் பபோது 83வது இடை்தில் உள் ளது .

60. The Vishakapatnam station is be the first station in the East Coast Railway to implement
the “One Station One Product” concept. The concept has been announced in the recent
budget. Etikoppaka toys and handicraft products from the village will be showcased and
sold at the Vishakapatnam station, on a pilot basis for a period of 15 days.
விசோகப் பட்டினம் ரயில் நிடலயம் கிழக் கு கடற் கடர ரயில் பவயில் "ஒரு நிடலயம்
ஒரு ையோரிப் பு " என் ற கருே்ரே யசயல் படுே்தும் முேல் ரயில் நிரலயம் ஆகும்
இேற் கோன
கோன் யசப் ட்
சமீபே்தில்
பட்யஜட்டில்
அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது.
இக்கிரோமே்தில் உள் ள எட்டிபகோப் பகோ பபோம் டமகள் மற் றும் டகவிடனப்
பபோருட்கள்
விசோகப் பட்டினம்
நிரலயே்தில்
15
நோட்களுக்கு
தசோேரன
அடிப் பரடயில் கோட்சிப் படுே்ேப் பட்டு விற் பரன யசய் யப் படும் .
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